
 
 

UBND TỈNH NINH BÌNH                       

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /STNMT-QLBĐ 

V/v công khai nội dung tiếp thu, giải trình các ý 

kiến góp ý Dự thảo “Xác định chiều rộng, ranh 

giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình” trên 

trang thông tin điện tử của tỉnh Ninh Bình  

Ninh Bình, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 
 

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo; 

Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; 

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc phê duyệt đề cương và dự toán Dự  án “Lập chương trình quản lý tổng 

hợp tài nguyên vùng bờ và Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình”.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện dự 

thảo “Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình” và 

tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến góp ý các bộ ngành trung ương tại Văn bản 

số 15/UBND-VP3 ngày 13/01/2021. 

Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối 

hợp với đơn vị tư vấn báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các bộ 

ngành. Để đảm bảo theo đúng nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 34, Khoản 1. 

Điều 38, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ “Nội dung 

tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý phải được công khai trên trang thông tin điện tử của 
Ủy ban nhân dân tỉnh có biển”.  

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình công khai nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về nội dung của 

“Dự thảo xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình” trên 

trang thông tin điện tử của tỉnh Ninh Bình. (gửi kèm nội dung tiếp thu, giải trình các 

ý kiến góp ý theo Công văn này).  

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm Tin học – Công báo; 

- Lưu: VT, QLBĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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